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Nieuwe hoogchromatische blauwe tint voor blanke lak van Cromax 

 

Cromax® voegt een nieuw hoogchromatisch, transparante tint voor de blanke lak toe aan 

zijn gamma van 100ml flessen, die ontworpen is voor gebruik in speciale OEM-kleuren. 

De nieuwste, AM22 Pure Blue, biedt de schadeherstellers een transparante, 

groenblauwe kleur die er groen uitziet als men het van de zijkant bekijkt en een rode toon 

heeft als men vanuit de spiegelende hoek kijkt. Hij wordt gebruikt voor het overspuiten 

van Sapphire Blue, die wordt toegepast op het Lexus 8X1 RC model welke een 

hoogchromatische blauwe tint vereist in de blanke lak. 

 

"We blijven voortdurend in contact met de OEM's, zodat we onze schadeherstellers en 

schadeherstelbedrijven de tinten kunnen leveren die ze nodig hebben om de nieuwste 

autokleuren zo snel mogelijk perfect na te maken. De AM22 Pure Blue is speciaal 

ontwikkeld voor schadeherstellers die een transparante, rijke blauwe kleur nodig hebben 

om de trendy transparante blauwen te herstellen", aldus Ann De Clerck, Colour Service 

Manager voor Axalta in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. "De tint bevat het pigment 

in een speciale dispersie die een zeer hoge zuiverheid biedt, en wanneer men slechts 

enkele druppels moet toevoegen aan de blanke lak, is de 100ml fles een zeer handige en 

vernieuwende oplossing." 

 

De nieuwe tint is geschikt voor gebruik op Cromax Basecoat en Cromax Pro Basecoat, 

voor zowel uni als effect hersteltoepassingen. 
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De formule voor het Lexus 8X1 RC model dat de nieuwe AM22 Pure Blue bevat, is 

beschikbaar via ChromaWeb, de uitgebreide webgebaseerde kleurenzoek- en 

productmanagementsoftware van Cromax.  

 

Over Cromax®: 

Cromax®, één van de wereldwijde lakmerken van Axalta Coating Systems, is gericht op 

verhoging van de productiviteit – van de receptie tot en met de werkplaats – met 

laksystemen ontwikkeld voor een snelle en nauwkeurige applicatie. Op maat gemaakte 

bedrijfs- en marketingoplossingen, geavanceerde kleurmetingtechnologie en praktische 

innovaties vormen de basis voor een hoogproductief schadeherstelproces. Cromax® 

helpt schadeherstellers bij de positieve ontwikkeling van hun bedrijf. 
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Voor meer persinformatie: 
 
 
Kristin Moers 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: kristin@dapr.com   

Voor meer informatie over 
Cromax®: 
 
Cindy Raffo 
Cromax Benelux 
Antoon Spinoystraat 6b 
2800 Mechelen - België 
Tel: 00 32 15 47 85 41 
Email: cindy.raffo@axaltacs.com 
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